
Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka  

na 4. posiedzeniu Senatu 
w dniu 19 stycznia 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 
Wraz z początkiem 2012 r. w służbie zdrowia pojawiło się wiele niejasnych sytuacji szczególnie uciążli-

wych dla pacjentów. Do najbardziej dotkliwych należą: zamieszanie z listą leków refundowanych, strajki 
aptekarzy oraz wewnętrzny konflikt między lekarzami i aptekarzami. Wiele oddziałów, placówek medycz-
nych nie uzyskało w nowym roku kontraktu z NFZ. W ubiegłym tygodniu odbyłem spotkanie z kierownikami 
lokalnych szpitali, którzy również wyrazili swoje niepokoje w sprawie dodatkowego ubezpieczenia szpitali. 

Przed 1 stycznia 2012 r. za błędy w sztuce medycznej i inne szkody wyrządzone przez lekarzy i inny per-
sonel medyczny odpowiedzialność ponosił szpital i z tego tytułu szpital zobowiązany był zawrzeć ubezpie-
czenie OC obecnie opisane w przepisie art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności medycznej. 

W dniu 1 stycznia 2012 r. doszło do nowelizacji tej ustawy – tekst w obecnie obowiązującym brzmieniu 
został opublikowany w DzU z 2011 r. nr 112, poz. 654. Obecnie w art. 25 ustawodawca wprowadził nowe 
ubezpieczenie szpitali, to jest ubezpieczenie od zdarzeń medycznych opisanych w ustawie o prawach pacjen-
ta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2012 r. Zgodnie z art. 67a 
ustawy zdarzeniami medycznymi są: zakażenia biologiczne, uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, śmierć pa-
cjenta związana z błędną diagnozą, leczeniem, zastosowaniem produktu medycznego lub wyrobu lecznicze-
go. 

Należy podnieść, że zakres ten w stu procentach pokrywa się z dotychczas obowiązującym ubezpiecze-
niem OC szpitali z tytułu prowadzenia działalności leczniczej. Ubezpieczenie OC obejmuje swoim zakresem 
wszelkie szkody medyczne wyrządzone zarówno przez lekarzy, jak i personel medyczny, a także przez sprzęt 
medyczny oraz produkty i wyroby medyczne, oraz przez zakażenia szpitalne. Należy więc postawić pytanie: 
czy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych jest obowiązkowe? 

Należy również podnieść, że ze względu na bardzo niestaranny i wieloznaczny zapis art. 25 ust. 3 ustawy 
nie wiadomo, czy ubezpieczenie od zdarzeń medycznych jest również obowiązkowym ubezpieczeniem szpi-
tali, tak jak ubezpieczenie OC. Nakłada się też na kierownika szpitala obowiązek przekazania organowi pro-
wadzącemu rejestr medyczny dokumentów ubezpieczenia potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia, 
ale nie wiadomo, czy dotyczy to tylko umowy OC, czy zarówno umowy OC, jak i umowy ubezpieczenia od 
zdarzeń medycznych. 

Nie jest jasny również przepis art. 25 ust. 5 ustawy. Z jego brzmienia wynika, że rozporządzenie wydane 
przez ministra finansów w porozumieniu ze wskazanymi w nim podmiotami będzie dotyczyć szczegółowego 
zakresu ubezpieczenia OC i że tylko to ubezpieczenie ma charakter ubezpieczenia obowiązkowego. Gdyby 
przyjąć, że ubezpieczenie od zdarzeń medycznych – art. 25 ust. 1 pkt 2 – ma również charakter ubezpieczenia 
obowiązkowego, dlaczego nie mówi się o jego obowiązkowości w art. 25 ust. 5 ustawy? 

Zasadne jest zatem ustalenie, jaki charakter ma ubezpieczenie od zdarzeń medycznych, gdyby bowiem 
przyjąć, iż jest ono obowiązkowe, to jego zawarcie znacznie obciąży budżet szpitali. 

Panie Ministrze, proszę również o ustalenie i odpowiedź na następujące pytanie. Skoro ubezpieczenie to 
jest ubezpieczeniem obowiązkowym, to dlaczego zasady jego zawierania nie zostały poddane regulacji mini-
stra zdrowia i ministra finansów, tak jak w odniesieniu do ubezpieczenia OC? Obecna sytuacja pozwala ubez-
pieczycielowi dyktować drakońskie warunki ubezpieczenia. 

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk 

 

 

 




